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Como gerar Boleto Bancário pelo Bradesco 

Para configurarmos os dados do cedente, ou seja, da sua empresa, que emitirá os boletos, 
vamos inicialmente executar o Finance através do botão Iniciar do Windows, selecionar 
todos os programas, em seguida Paiva Piovesan Company e depois Finance 2009 
Professional. 

Através do Menu Arquivo Sub-Menu Abrir, vamos selecionar o arquivo juri2009.fin que 
se encontra no diretório c:\finance (caso você tenha alterado o diretório padrão de 
instalação do Finance, deverá localizar este arquivo no novo endereço de instalação 
utilizado), ou qualquer outro banco de dados de testes a sua escolha. 

Para ter acesso ao arquivo exemplo, utilize o usuário paiva e mantenha a senha em branco 
e pressione o botão OK, conforme indicado na figura abaixo. 

 

Depois de abrir o arquivo, selecione o Menu "Utilitários" sub-menu "Opções" e clique na 
seção "Empresa, País e Cidade" e informe os dados da sua empresa (nome e CNPJ), 
conforme indicado na figura abaixo. 
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Observe que informamos o CNPJ com a formatação apropriada. Para finalizar a 
operação, clique no botão "OK" 

Depois de configurar os dados do Cedente, ou seja, os dados de nossa empresa que 
emitirá boletas "contra" nossos clientes (ou sacados), devemos configurar os parâmetros 
necessários para a geração da Boleta. Neste curso utilizaremos o banco Bradesco como 
exemplo. 

Para geração de boletos com registro, o Finance é compatível com os seguintes bancos: 
Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Caso o seu banco ainda não seja compatível, 
entre em contato com o seu gerente ou com o SAC de seu banco e solicite esta 
compatibilidade. A Paiva Piovesan pode ainda oferecer uma cotação para esta 
implementação. 

 

Para gerar boletos você deverá inicialmente cadastrar sua conta corrente no Finance. 
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Vamos utilizar os seguintes dados: 

Nome da Conta: Bradesco 3436  
Banco: Bradesco  
Agência: 3436-3  
Número da Conta Corrente: 11.682-3  
Data de abertura: data de hoje (será preenchida automaticamente)  
Depósito Inicial: R$ 0,00  
Para cadastrar a conta no sistema, utilize o Menu "Cadastros"sub-menu "Contas 
Correntes". Na janela resumo de contas que se apresenta, selecione o botão "Nova" e a 
tela abaixo será exibida. Preencha a mesma com os dados informados anteriormente. Para 
salvar estes dados pressione o botão "OK" 

 

Na janela resumo de contas a nova conta corrente será exibida conforme a figura abaixo. 
Selecione a mesma, clicando sobre a linha da planilha (a seleção é indicada pela cor azul) 
e pressione agora o botão "Editar" para que possamos configurar os dados da cobrança. 
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De volta à tela de cadastro de contas correntes clique na seção "Dados de Cobrança" e 
observe que o nome da Empresa e o CNPJ, cadastrados anteriormente são exibidos. 

Precisamos agora preencher os dados na planilha. 

Cada banco utiliza um número de carteira para especificar um determinado tipo de 
cobrança. No Bradesco a carteira com registro, objeto deste curso, é a carteira 09, clique 
sobre a célula da planilha e você terá uma caixa de seleção e deverá optar pela carteira 
09. Ao fazer isto você observa que o Finance preenche automaticamente as colunas Sub-
Produto/Variação, Espécie (que indica a moeda), Espécie de Documento (duplicata) e 
Aceite (cobranças sem registro normalmente são emitidas sem o aceite do sacado, daí a 
letra N de não). 

Preencha as demais colunas com os seguintes dados: 

Número do Convênio: 123456 (Este número será fornecido pelo gerente do banco e 
indica que pagamentos creditados neste convênio irão para a sua conta) 

Prazo Crédito: 01 (indica que o crédito em sua conta corrente ocorrerá 1 dia após a 
quitação pelo sacado) 

Instruções: Multa de 2% após o vencimento. (este texto é responsabilidade do cedente) 

As demais colunas da planilha não devem ser preenchidas, pois dizem respeito a 
cobranças com registro. 
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É muito importante que você tenha os dados de tipo de carteira, número de convênio em 
mãos para que o cadastramento no Finance seja feito corretamente e não tenha problemas 
com a boleta gerada pelo Finance. 

Depois de completar os dados na planilha, pressione a seta para baixo no teclado, ou 
clique com o mouse na linha de baixo da planilha para que os dados introduzidos sejam 
salvos no banco de dados do Finance. Para fechar a janela, clique no botão "OK". A tela 
abaixo será exibida. Clique em "Sim", para salvar os dados. 

  

Ao completar esta etapa só nos resta cadastrar os dados do sacado (nosso cliente) para 
podermos gerar uma boleta. 
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Para que possamos gerar uma boleta precisamos ter os dados completos do sacado, ou 
seja, de nosso cliente. Para pessoa jurídica, esses dados são: nome, endereço e CNPJ e 
para pessoa física, nome, endereço e CPF. 

Para cadastrar um Cliente no Finance utilize o menu "Cadastros" sub-menu "Clientes". 
No arquivo exemplo do Finance já temos a "Empresa Cliente A" cadastrada. Para 
visualizar os dados, clique sobre o símbolo de "+" em frente à letra E, em seguida no 
símbolo de "+" em frente ao nome da empresa e depois no símbolo de "+" em frete ao 
endereço da empresa, quando será exibido o nome do Contato A. Podemos observar que 
esta empresa tem todos os dados necessários para a emissão de uma boleta. 

 

Agora, clique na seção "Pessoa Física" e poderemos observar que os dados do endereço e 
CPF não estão preenchidos. Digite os dados conforme informado na figura abaixo e 
pressione o botão "Salvar" para salvar os dados no banco de dados. Para fechar esta tela 
clique no botão "Sair" no canto inferior direito. 
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Agora que temos todas as configurações prontas, estamos preparados para gerar boletas. 
Utilize o Menu "Cadastros" sub-menu "Contas a Receber" e vamos inserir uma cobrança 
com vencimento no dia 20 do mês seguinte ao qual nos encontramos. 

Os dados da nossa transação serão o seguinte: 

Data: 20/09/2009 (mude o mês e ano, conforme apropriado)  
Descrição: selecione o nosso Cliente Fulanildo  
Crédito: R$ 500,00  
Tipo: Receita de Vendas  
Centro de Custo: Centro de Custo XYZ  
Vencimento: 20/09/2010 (mude o mês e ano, conforme apropriado)  
Emissão:02/08/2010 (preencha com a data de hoje)  
Entrada: 02/08/2010 (preencha com a data de hoje)  
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A planilha será algo como a figura abaixo: 

 

 

Como desejamos gerar uma boleta no Bradesco, selecionamos na coluna Local de 
Recebimento o nome de nossa conta "Bradesco 3436" e como forma de recebimento 
"Boleta". Depois de digitar todos estes dados para gerar a boleta, basta selecionar a 
transação e pressionar o botão "Transação" em seguida "Gerar Boletas" e a tela abaixo, 
será exibida para que você possa conferir os dados da boleta. 
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Note que os dados do cedente e sacado são exibidos e que o nosso número (número da 
boleta), ainda não foi gerado. Clique na seção "Padrões de Cobrança" e teremos a tela 
abaixo: 
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Os padrões de cobrança são exatamente os que especificamos anteriormente. Pressione o 
botão "Gerar Boleto" e antes de gerar a boleta você recebera uma mensagem de 
confirmação como a exibida abaixo. Pressione "Sim". 
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E finalmente teremos o nosso boleto gerado, conforme figura abaixo. 

 

Para imprimir pressione o símbolo da impressora indicado na figura acima, para exportar 
para outros formatos (como pdf, por exemplo), pressione o símbolo do envelope e para 
fechar a janela de impressão, pressione o símbolo do x no canto superior direito (cuidado 
para não pressionar o x do Finance). Observe que o Finance gera a boleta com código de 
barras, sendo recomendável a utilização de impressoras a laser ou jato de tinta com alta 
definição para que o código de barras possa ser lido pelos leitores óticos. 

Depois de gerada a boleta você poderá observar que na coluna Nosso Número e 
Produto/Carteira no Contas a Receber estarão preenchidos com a identificação da boleta. 
Este número será utilizado na conciliação de cobrança que dará baixa automática quando 
o boleto for recebido. 

 

 

Como gerar os arquivos de Remessa para o Banco pelo Finance 

Para gerar a remessa, acesse o menu Arquivo, sub-menu Exportar, selecione a opção 
Arquivo Remessa para o Banco: 
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Abrirá uma janela com todos os lançamentos que geraram boletos: 
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Deverá ser gerado remessa para o banco, para isso basta clicar no botão Gerar Remessa.  
 
Será criado um arquivo com extensão .REM no diretório de instalação do Finance, este 
arquivo deverá ser encaminhado para o Banco. 

 

 
 

 

 
 

Como enviar os arquivos de Remessa para o Banco 
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Estas instruções a senhora poderá visualizar no site do Bradesco: 

1 - No site do Bradesco, após acessar com os dados da sua conta, vá no menu principal do 
NetEmpresa e clique em WebTA. 

2 - A seguir clicar em Remessa; O passo seguinte é selecionar o serviço (Cobrança, 
Pagamento a Fornecedor etc.), e clicar em incluir; 

3 - Será exibida uma tela para a localização dos arquivos a serem incluídos na lista de 
envio; 

4 - Selecione a unidade, o(s) diretório(s) e o(s) arquivo(s) desejado(s); 

5 - Obs.1: É possível selecionar um único arquivo, clicando sobre o nome, ou um lote de 
arquivos.  
 
5.1 - Clicar em confirmar; 

5.2 - Clicar em enviar, localizado no item 2; 

6 - O sistema apresentará a mensagem "Transmissão efetuada com sucesso.", para 
confirmação do envio. 

7 - Obs.2: Para cada remessa enviada ao Banco pelo WebTA, é disponibilizado um 
protocolo. Para obtê-lo(s) basta clicar em Protocolo de Remessa, localizado no menu do 
WebTA. 

 

 

 

 

 

 

 

Como efetuar a Conciliação por Extrato Cobrança 
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Nesta etapa faremos a conciliação do arquivo recebido do Banco com os dados das 
boletas quitadas. 

O recebimento do arquivo retorno varia de banco para banco. No caso do banco Bradesco 
é feito através do NetEmpresa, seção Transferência de Arquivos - WebTA, Opção 
Retorno. Selecione a opção serviço de cobrança, informe o período da consulta desejado 
e pressione o botão continuar. 

 

Neste curso, clique aqui, para fazer o download do arquivo retorno simulando o envio do 
mesmo pelo Banco e salve-o em uma sub-pasta com nome Bradesco dentro da pasta do 
Finance. Caso a pasta não exista criá-la ao salvar o arquivo. 

Para iniciar o procedimento da conciliação de cobrança, abra a janela resumo de contas 
correntes, selecione a conta do Bradesco e depois clique no botão "Conciliação" e depois 
em "Conciliação Extrato Cobrança...", conforme indicado na figura abaixo. 
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A tela abaixo será exibida. Clique no botão "Abrir Arquivo" para selecionar o arquivo 
retorno recebido do banco. Neste nosso exemplo o arquivo estará no seguinte endereço: 
c:\Finance\Bradesco\CB200401.RET 
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Clique no botão "Visualizar" para ver os dados contidos no arquivo. Neste exemplo 
podemos observar o número do nosso convênio, o nosso número, e que os valores pagos 
e originais são os mesmos, ou seja, a boleta foi paga na sua data de vencimento. 

 

 

Para fechar a janela acima clique no x em vermelho. Clique na janela anterior no botão 
"Conciliar" e você receberá a confirmação exibida na tela abaixo. 

 

Clique no botão OK e vamos abrir a conta corrente, em que poderemos verificar que a 
cobrança número 1 foi baixada automaticamente do Contas a Receber para o Conta 
Corrente, conforme exibido na tela abaixo. 
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Recomendamos que a conciliação de cobrança seja feita sempre antes da conciliação de 
extrato de conta corrente. 

As boletas que não forem quitadas são mantidas em Contas a Receber. Boletas que 
tenham sido pagas em atraso terão acrescidas em seus valores, multa e juros informados 
pelo banco. Para que o Finance classifique automaticamente estas transações você poderá 
indicar esta classificação de seu plano de contas na configuração da conta. (Menu 
"Cadastros", sub-menu "Contas Correntes", selecionar a conta, clicar no botão "Editar", 
selecionar a seção "Dados de Cobrança", em seguida a seção "Padrões para Cobrança" e 
indicar o tipo do plano de contas a ser utilizado para cada uma das ocorrências 
disponíveis: juros, multa, desconto, abatimento, IOF, Outras Despesas e Despesas com 
Cobrança.) 
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Como realizar o estorno de remessa para o Banco - Bradesco 

Para estornar a remessa enviada ao banco, selecione a opção de Visualizar Exportados: 
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Aparecerá todos os lançamentos que foram gerados a remessa para envio ao banco: 
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Para estornar o lançamento, deverá selecionar no campo Cód. Movimento a opção 
Pedido de Baixa: 

 

Após selecionar a opção Pedido de Baixa, clique no botão Gerar Remessa. Será 
criado um arquivo com a extensão .REM para ser enviado ao banco. 
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Após enviar o arquivo ao banco poderá liberar a remessa dos lançamentos com o Cód 
Movimento Pedido de Baixa: 

 

 

 

 

 

 

Para liberar a remessa basta clicar no botão Liberar Remessa e em seguida informar o 
número da remessa a ser liberada para geração de uma nova remessa: 
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Após clicar em Ok irá aparecer a mensagem que os dados foram liberados com 
sucesso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os lançamentos que foram liberados ficaram na tela como Não Exportados. Selecione 
no campo Visualizar a opção de Não Exportados. 



26   

 

Finance V10                                                                                                                              Geração de Boletos no Finance 

Aparecerão na tela os lançamentos que foram liberados. 

 

Em seguida deverá ser alterado o Cód Movimento desses lançamentos para 
REMESSA: 

 

 

 

 

 

Após alterar estes lançamentos para o Cód Movimento Remessa, basta selecioná-los e 
clicar no botão Excluir: 
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Os lançamentos não serão excluídos do Contas a Receber. 

Após excluir os lançamentos da janela de Remessa, acesse o menu Cadastros, sub-
menu Contas a Receber, selecione o lançamento que deseja gerar uma nova remessa, 
apague o campo Nosso Número (deixando o campo em branco). 

 

Altere o lançamento conforme desejado e em seguida gere uma nova boleta. 
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E após gerar a boleta faça o procedimento de geração de remessa! 
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Como cancelar o envio do arquivo de remessa – Bradesco 
 

Para cancelar arquivos pelo WebTA, que tenham sido enviados equivocadamente, siga 

os procedimentos abaixo: 

1 - Acesse o Menu principal do Net Empresa e clique em WebTA 

2 - A seguir clicar em Cancelamento de Remessa Não Processada; 

3 - O passo seguinte é selecionar o serviço (Cobrança, Pagamento a Fornecedor etc.) e 
clicar em continuar; 

4 - Será exibida uma tela com todos os arquivos ainda não processados; 

5 - Selecionar o(s) arquivo(s) que deseja cancelar, e clicar em continuar; 

6 - Será apresentada a mensagem "Confirma cancelamento do(s) arquivo (s) ?", 
solicitando a confirmação do cancelamento; 

Será exibida uma tela com o resultado do cancelamento. 


